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PRESENTES 

Amanda Junges Derlam, Laura Spengler Zen, Julia Westarb Buss, Laís de Barcelos de 
Aguiar, Bruno Francisco Pawlak Luiz Henrique Dias Christ, Bruna Tamara Suzane 
Paganelli, Julia Klaumann, Giovanna da Silva Botezzini, Johanna Laschewitz Wamser,      
Thainá Scheffer Gava, Ana Luísa Boing Alvarenga, Guilherme Wandall, Scarlet Schiquet, 
Maria Eduarda Pereira 

 
 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma híbrida. 

PAUTAS 
  
1 Bolsas UNIEDU 
2 Apresentação para os calouros 
3 Cerimônia do Jaleco 
4 Vacinação dos Acadêmicos  
5 Demandas por turma 
6 Reunião com a Reitoria e a CAE 
7 Reunião Colegiado  
8 CRIE 
9 CUREM 
10 Conflitos de horários de aula com monitorias e extensão 
11 Parceria com atlética e IFMSA – doação de sangue 
12 Diretoria Assuntos Acadêmicos 
13 Diretoria Cientifica  
14 Manual do Calouro 
15 Patrimônio – Salas CAMBLU 
16 Camiseta da Gestão 
17 Avisos Gerais 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 21/02/2022  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Júlia Westarb Buss   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda inicia a reunião com uma dinâmica entre os membros do CAMBLU. 

Scarlet traz atualizações sobre a live das bolsas. A live acontecerá amanhã, dia 22/02, em parceria com funcionários 
do CAE e estudantes da Medicina FURB. Uma caixinha de perguntas foi aberta no Instagram hoje, e as dúvidas serão 
respondidas na live. Amanda convida todos a participarem. 

2 
A apresentação para os calouros acontecerá amanhã 22/02 às 9h. Amanda pede que a diretoria chegue 8:40, para 
facilitar a organização, e que venham com blusa da gestão 2021 ou blusa do CAMBLU.  

3 

Acontecerão duas cerimônias, uma para as turmas 51,52 e 53 no dia 11/03, e outra para as turmas 53, 54 e 55 no dia 
18/03, ambas às 19h. Todos concordam com o modelo e as datas. Julia solicita ajuda em nome da comissão 
organizadora para achar um local para a confraternização depois das cerimônias. Amanda sugere convidar o pessoal 
da Gestão Evolução para a confraternização, já que eles não tiveram a oportunidade de interagir com os calouros 
devido a pandemia e para termos ajuda para fazer o churrasco, já que são muitos convidados. Todos concordam em 
convidá-los. Ana sugere convidar apenas turma 52 e 53 e turma 54 e 55, para facilitar. Todos concordam. 

4 

A pauta da vacinação foi levada ao Colegiado, e ficou acordado que o coordenador enviaria um memorando ao HSA 
solicitando que a entrada das turmas seja liberada até que a campanha municipal de vacinação para H1N1 inicie. A 
equipe do HSA afirmou que há vacinas disponíveis, porém a indisponibilidade foi confirmada com a Secretaria Municipal 
de Saúde. Amanda sugere elaborar um ofício para ser apresentado a Sônia, argumentando a favor da entrada dos 
acadêmicos, com apoio de Nogara, Nunes e Mello. Amanda, Laura, Johanna e Maria Pereira se voluntariam para 
elaborar o ofício. Larissa Aparecida, convidada, se voluntaria para auxiliar. 

5 

Não foram trazidas novas demandas durante a reunião. Não tivemos perguntas na caixinha do Instagram. 

Prática de Enfermagem/Habilidades: a disciplina de prática de enfermagem não está presente no currículo novo, e os 
alunos sentiram esse déficit na disciplina de Habilidades. Amanda explica sobre as dificuldades de alterar o PCC, e 
sugere que a turma converse com os professores de Habilidades para pedir a inclusão desses conhecimentos na 
disciplina. As meninas da turma 51 ficam responsáveis por conversar com a turma para averiguar o sentimento geral 
do grupo sobre o assunto. 

6 

Na sexta-feira, 18/02, ocorreu uma reunião entre coordenação e reitoria, e o CAMBLU foi convidado a participar. Uma 
das pautas discutidas foi a questão dos funcionários do departamento. Uma das funcionárias pediu demissão devido à 
sobrecarga, e resta apenas um funcionário, que já expressou sentir-se sobrecarregado. A reitoria aceitou adicionar 
mais 2 funcionários ao departamento, totalizando 3 funcionários, porém a coordenação está com dificuldades para 
achar pessoas para trabalhar.  

A CAE também participou da reunião, e nos informou que o repasse para bolsas do UNIEDU recebido esse ano foi 
maior. A CAE trouxe informações para facilitar a obtenção de bolsas. Amanda solicita que levemos essas informações 
aos colegas, e pede que o Marketing faça uma postagem sobre.  

A abertura de concursos para professores do quadro também foi debatida. Está sendo feito um levantamento de quais 
matérias precisam de contratações, e os concursos serão feitos ao longo do semestre. Amanda solicita que 
divulguemos essa informação aos professores. 

7 

Uma ata da reunião redigida pelo CAMBLU foi enviada no grupo da gestão. Amanda repassa as conclusões das 
discussões. 

GO/Ped: os professores das disciplinas apresentaram seus planos para o semestre. Pediatria terá aulas completamente 
separada para 6ª e 8ª fases. GO terá algumas aulas em comum, e essas aulas serão ministradas presencialmente para 
as duas turmas em auditório. Excepcionalmente, as aulas de GO poderão ocorrer de forma online, e nesse caso, será 
permitida a gravação de aula. 

Reprovação Seminário de Pesquisa: uma reunião com os alunos, professor e coordenação será marcada. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Júlia Westarb Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 
assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 
   Amanda Junges Derlam                      Laura Spengler Zen 
            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 
 
 
______________________________________     _____________________________________ 
                   Julia Westarb Buss      Laís de Barcelos de Aguiar 
                      Secretária Geral                         Secretária Adjunta  
                                                                                  

8 

O CRIE (Centro Regional Interprofissional Especializado Pós-COVID), localizado no Campus 5, está aberto para os 
acadêmicos, porém a equipe pediu maior divulgação para a comunidade e para os alunos. A equipe de Marketing 
concorda em elaborar uma arte para divulgação aos acadêmicos. Luiz sugere pedir aos alunos do internato para 
repassar a informação aos médicos orientadores, para que eles refiram os pacientes para a unidade. 

9 
Bruna fez a negociação com a CUREM. Eles toparam uma parceria, porém Bruna aguarda resposta da DAC sobre a 
reserva do espaço. Nogara autorizou a parceria, porém solicitou autorização da DAC. 

10 
A pauta não foi abordada na reunião do colegiado, porém a situação foi exposta posteriormente ao coordenador. A 
sugestão foi fazer uma reunião com os professores que dão aula nas sextas de tarde e os professores de técnica, para 
achar uma solução em conjunto. Julia fica responsável por coletar os cronogramas com as líderes. 

11 Amanda parabeniza os envolvidos na pauta e solicita auxílio na divulgação. 

12 
Luiz traz atualizações sobre a cadeira no CONSUNI. Com os conflitos de horário no próximo semestre, Luiz afirma que 
não conseguirá assumir essa função. Discutimos possibilidades. Todos ficam responsáveis por analisar interesse e 
disponibilidade para o cargo, um nome será definido na próxima reunião. 

13 

Wandall traz atualizações sobre a problemática com a LIMAC. A liga ainda não deu uma resposta definitiva, porém é 
mais provável que precisaremos abrir edital para novo PAAF. A abertura de novo PAATC será divulgada essa semana. 
Wandall fará a divulgação no grupo da Medicina no Facebook. Amanda solicita que todos divulguem em Instagram 
pessoal. 

14 Amanda solicita que o Marketing encaixe a divulgação do Manual do Calouro no calendário. 

15 
Julia K. e Julia B. vão organizar as salas do CAMBLU para o retorno das aulas. Elas solicitam ajuda, discutiremos 
posteriormente no grupo. 

16 
Julia K. fará o pedido das camisetas ao longo da semana, e repassará as informações para pagamento no grupo da 
gestão. 

17 

As reuniões para esse ano ocorrerão nas segundas às 20h. 

A próxima reunião fica marcada para dia 28/02, com possibilidade de marcarmos uma reunião ao longo da próxima 
semana, a depender das demandas que surgirem. 
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______________________________________     ______________________________________ 
                    Bruno Francisco Pawlak                       Luiz Henrique Dias Christ 
               Tesoureiro           Diretor de Assuntos Acadêmicos    
 
 
 
______________________________________      ______________________________________ 
                     Maria Eduarda Ponticelli    Bruna Tamara Suzane Paganelli                            

Diretora de Comunicação Externa                      Vice-diretora de Comunicação Externa 
 
 
 
______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Julia Klaumann                                                   Giovanna da Silva Botezzini 
         Diretora de Patrimônio          Diretora de Ligas Acadêmicas 

 
 
 
 
______________________________________________     _______________________________________________ 
                 Johanna Laschewitz Wamser                                    Scarlet Schiquet 
            Diretora de Eventos           Vice-diretora de Eventos                                    
 
 
 
______________________________________     ______________________________________ 
            Thainá Scheffer Gava     Ana Luísa Boing Alvarenga 
Diretora de Comunicação e Marketing   Vice-diretora de Comunicação e Marketing      
 
 
 
 
______________________________________     ______________________________________ 
         Guilherme Wandall           Maria Eduarda Pereira 
 Diretor de Políticas Científicas                 Diretora de Filantropia 
                          
 


